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  ((مهاوأقسالكلمة ))
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انكـهـــــــًة

 االســـــــى 
 

 اٌّغوكاٌىٍّخ اٌزٟ رلي ػٍٝ اٌّؼٕٝ 

 ِٓ اٌيِٓ 

 

 :ػالِبرٗ 

إما وبْ آفو اٌىٍّخ لبثالً أْ  :اٌغو 

 .٠ؾون ثبٌغو 

أْ ٠ىْٛ آفو اٌىٍّخ لبثالً  :اٌز٠ٕٛٓ 

 .ٌٍز٠ٕٛٓ 

 كفٌٛٙب فٟ ثلا٠خ اٌىٍّخ  (:اي)كفٛي 

كفٛي ؽوف إٌلاء ػٍٝ  :إٌلاء 

 ( ِضالً أكاح ٠ـب ) اٌىٍّخ 

 

ال ٠شزوؽ ثأْ رغزّغ وً ٘نٖ # 

اٌشوٚؽ ثً شوؽ ٚاؽل ٠ىفٟ  ثأْ 

 . رىْٛ اٌىٍّخ اٍُ 

 

 

 

  

 

 

 

 انحـــرف
 

ٌُ رزٛافو ف١ٗ ػالِبد 

 االٍُ أٚ اٌفؼً 

 

 انفــــــؼم
 

ِمزوْ اٌىٍّخ اٌزٟ رلي ػٍٝ ؽلس 

 ثيِٓ

 

 ال ٠مجً شوٚؽ االٍُ # 

 ٠لي ػٍٝ ِؼٕٝ ٚىِٓ  # 

 انًضارع 
 

ِبكي ػٍٝ ػًّ فٟ ىِٓ 

 اٌَّزمجً أٚ اٌّؼبهع 

 

 :ػالِبرٗ 

 :طؾخ كفٛي أكاح ٌُ 

 ٌُ ١٠أً 

 ٌُ ٠أوً 

 ٌُ ٠ن٘ت

 

 ال َٔزط١غ أْ ٔمٛي # 

 ٌُ ٠أً

 ٌُ أوً

 ٌُ م٘ت  

 

 أليــــــرا
 

ِبكي ػٍٝ ؽٍت فؼً 

اٌؼًّ فٟ اٌؾبػو أٚ 

 اٌَّزمجً 

 

 :ػالِبرٗ 

 :  كالٌزٗ ػٍٝ اٌطٍت

 ام٘ت

 اوزت

 طؾخ كفٛي ٠بء

 :اٌّقبؽجخ ػ١ٍٗ 

 ام٘جٟ

 اوزجٟ

 يــاضـــيال
 

ِبكي ػٍٝ ِؼٕٝ فٟ ىِٓ 

 اٌّبػٟ 

 

 :ػالِبرٗ 

 :لجٛي اٌزبء 

 وزجذُت  :ربء اٌفبػً 

 وزجذُت  :ربء اٌّزىٍُ 

 وزجذِت  :اٌّقبؽجخ ربء 

 وزجذَت  :ربء اٌّقبؽت 

 :ربء اٌزأ١ٔش اٌَبوٕخ 

 وزجذْت 

 

 ال َٔزط١غ أْ ٔمٛي # 

 رن٘جذِت 

 أوزجذُت 

 رىزجذْت 
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ٌّن االسم والفعل والحرف فً الجمل اآلتٌة   :ب

 

 ((صالتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في. )) 1

 

  خاشعون ،( صالتهم )فً كلمة  هم المؤمنون ،الذٌن ، هم ، صالة، :األسماء

    أفلح :األفعال

 فً قد ، :الحروف

 

 

 .وسلم عاَم الفيل النبيُّ محمٌد صلى هللا عليهُولد . 2

 

  عام ، الفٌل ، ( علٌه)فً كلمة  الهاء النبً ، محمد، هللا، :األسماء

 سلم ولد ، صلى ، :األفعال

 ، و (علٌه)فً كلمة  على :الحروف

 

 

 .النطاقين ُتعرُف أسماُء بنُت أبي بكر رضي هللا عنهما بذات .3

 

  ، ذات، النطاقٌن(عنهما) فً كلمةأسماء، بنت، أبً، بكر، هللا، هما :األسماء

  تعرف،رضً :األفعال

 (بذات ) فً كلمة  الباء ،( عنهما )فً كلمة  عن :الحروف

 

 

 .العالم ترتفُع درجُة الحرارِة في الصيِف في جميع بالد. 4

 

 درجة، الحرارة، الصٌف، جمٌع، بالد، العالم :األسماء

  ترتفع :األفعال

 فً :الحروف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

  ((المعرب والمبني من أقسام الكلمة))
 هو الذي ٌتغٌر آخره بتغٌر موقعه من الجملة : المعرب 
 : مثال 
 أي تتغٌر حركة آخر حرف بتغٌر موقعها فً الجملة هً كلمة معربة ( معاذ)كلمة 
 ( فٌحرك بالضم  موقع معاذ فً الجملة فاعل والفاعل مرفوع) إلى المسجد  معاذُذ ذهب 

 (بالجر  اسم مجرور ألن سبقه اداة جر فٌحركموقع معاذ فً الجملة )  معاذٍذ ذهب محمد إلى 
 (ٌحرك بالفتح موقع معاذ فً الجملة اسم إن منصوب بإداة أن ف) لن ٌأكل الغداء معاذاً إن 
 
 

 .هو الذي الٌتغٌر آخره بسبب تغٌر موقعه من الجملة : المبنً 
 :مثال 
 هً كلمة مبنٌة أي ال تتغٌر حركة آخر حرف بتغٌر موقعها فً الجملة ( هؤالءِء ) كلمة 
 (موقع هؤالء فً الجملة فاعل والفاعل مرفوع لكننا لم نغٌر الحركة) الرجال إلى المسجد  هؤالءِء  ذهب

 (  موقع هؤالء فً الجملة اسم مجرور لكننا لم نغٌر الحركة ) الرجال  هؤالءِء ذهب محمد إلى 
 ( موقع هؤالء فً الجملة اسم إن لكننا لم نغٌر الحركة ) لن ٌأكلوا الغداء  هؤالءِء إن 

 
 

 :-األٍّبء : أٚال 

 ..األطً ف١ٙب اإلػواة ٚل١ًٍ ِٕٙب ِجٕٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسًاء انًبنية 

 

 اٌؼّبئو

 وٍٙب ِج١ٕخ  

 

 
١ٍنوو # 

رفظ١ٍٙب فٟ 

 اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ 

 

 اٍُ اإلشبهح 

 (٘نا) ما 

 (٘نٖ ) مٖ 

 (٘نٞ ) مٞ 

 (٘ؤالء ) أٚالء 

 

-٘ناْ)اٌّضٕٝ  #

١ٌَذ ِج١ٕخ ( ٘بربْ

إّٔب ِؼوثخ ثئػواة 

 اٌّضٕٝ  

  

 األٍّبء اٌّٛطٌٛخ 

 

 أٍّبء اٌشوؽ

ْٓت  –ِّٙب   –َِت

 –ِزٝ  –ِب 

 ؽ١ضّب  –أ٠ّٕب 
 اٌّشزووخ 

 ِــب

ْٓت   َِت

 

 اٌّقزظخ

 (اٌّفوك)اٌنٞ 

 (اٌّفوكح)اٌزٟ 

 (اٌغّغ اٌّنوو)اٌن٠ٓ

  ٝ اٌغّغ اٌّطٍك )األٌُت

أٞ اٌّنوو ٚاٌّؤٔش 

 (ٚاٌؼبلً ٚغ١وٖ 

عّغ ) اٌالئٟ-اٌالرٟ 

 (ِؤٔش
 

( اٌٍزبْ-اٌٍناْ)اٌّضٕٝ  #

١ٌَذ ِج١ٕخ إّٔب ِؼوثخ 

 ثئػواة اٌّضٕٝ  
 

  أٍّبء االٍزفٙبَ

ْٓت   (ٌٍؼبلً)َِت

 (ٌغ١و اٌؼبلً)ِب 

 (ٌٍيِبْ)ِزٝ 

 (ٌٍؾبي)و١ف 

 (ٌٍّىبْ)أ٠ٓ 

 (ٌٍؼلك)وُ 
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 أيثهتها أقسايها ػددها أنىاػها انضًائر

 

 

 ِٕفظً 

 

 هفغ

 

12 

 أٔب  ، ٔؾٓ  اٌّزىٍُ

 أٔذَت ، أٔذِت ، أٔزّب ، أٔزٓ ، أٔزُ اٌّقبؽت

 ٘ٛ ، ٟ٘ ، ّ٘ب ، ٘ٓ ، ُ٘  اٌغبئت

 

 ٔظت

 

12 

 إ٠بٞ ، إ٠بٔب  اٌّزىٍُ

 إ٠بنَت ، إ٠بنِت ، إ٠بوّب ، إ٠بوٓ ، إ٠بوُ اٌّقبؽت

 إ٠بٖ ، إ٠ب٘ب ، إ٠بّ٘ب ، إ٠ب٘ٓ ، إ٠بُ٘ اٌغبئت

 

 

 

 

 

 ِزظً 

 

 

 هفغ
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 وزجذُت ، وزجذِت ، وزجذَت  ربء اٌّزىٍُ

 ام٘جٟ ، رن٘ج١ٓ ٠بء اٌّقبؽجخ

 ام٘جب ، رن٘جبْ  االص١ٕٓاٌف 

 اٍّؼٛا ، رَؼْٛ  ٚاٚ اٌغّبػخ

 اوزجٓ  ْٔٛ إٌَٛح

 ٔظت

 أٚ

 عو

 

   3 

 (عو)ثٟ  ، ِوَّر ( ٔظت)أووِٕٟ  ٠بء اٌّزىٍُ

  (عو)ثهَت ، ِوَّر  (ٔظت)أووِهَت  وبف اٌّقبؽت

 (عو)، ِوهد ثٗ  (ٔظت)أووِزٗ  ٘بء اٌغبئت

 هفغ

 ٔظت

 عو

 

1 

 

 ٔب اٌّزى١ٍّٓ

 

 لّٕب ، أووِٕب ، كاهٔب 

 

 

 

 :-اٌؾوٚف : صب١ٔبً 

 ...األطً ف١ٙب اٌجٕبء ٚع١ّؼٙب ِج١ٕخ 

 

 :-األفؼبي : صبٌضبً 

 األطً ف١ٙب اٌجٕبء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األفؼبي اٌّؼبهػخ 

  األطً ف١ٙب اإلػواة 

 اٌجٕبء 

ثْٕٛ إٌَٛح أٚ ْٔٛ  ارظًإما 

 اٌزٛو١ل 

 

ْْت ثبٌّؼوٚف  اٌّؤِٕبد ٠أِو

ْْت ثبٌّؼوٚف  اٌظبكلبد ٌٓ ٠أِو

ْْت ثبٌَٛء  اٌٛاٌلاد ٌُ ٠أِو

 

 اإلػواة

 فٟ ع١ّغ ؽبالرٗ ٠ىْٛ ِؼوة

 

 اٌّؤِٓ ٠أِوُت ثبٌّؼوٚف

 اٌظبكق ٌٓ ٠أِوَت ثبٌَٛء

 اٌٛاٌل ٌُ ٠أِوْت ٌٚلٖ ثبٌَٛء

  

 أفؼبي األِو

  ِج١ٕخ كائّبً 

 األفؼبي اٌّبػ١خ

  ِج١ٕخ كائّبً 
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 ػاليات اإلػراب نألسًاء وانفؼم انًضارع 
 : اٌؼالِبد األط١ٍخ ٚاٌفوػ١خ ٌألٍّبء 

عّغ اٌّنوو  اٌّضٕٝ األٍّبء اٌقَّخ اٌؼالِخ األط١ٍخ اٌؾىُ

 اٌَبٌُ

عّغ اٌّؤٔش 

 اٌَبٌُ

إٌّّٛع ِٓ 

 اٌظوف

 اٌؼُ اٌؼُ اٌٛاٚ األٌف اٌٛاٚ اٌؼُ اٌوفغ

 اٌفزؼ اٌىَو ا١ٌبء ا١ٌبء األٌف اٌفزؼ إٌظت

 اٌفزؼ اٌىَو ا١ٌبء ا١ٌبء ا١ٌبء اٌىَو اٌغو 

 :يالحظات 
 ( أة ، أؿ ، ؽُ ، مٚ ، فٛ ) األٍّبء اٌقَّخ ٟ٘ # 

 فئٔٙب ال رؼزجو ِٓ األٍّبء اٌقَّخ ثً رؼوة ثبٌؼالِبد األط١ٍخ ( فُ )إما كفً ػ١ٍٙب ؽوف ا١ٌُّ ( فٛ)وٍّخ  -

 فئٔٙب الرؼزجو ِٓ األٍّبء اٌقَّخ ( أثٟ ، أفٟ ) إما أػ١فذ إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ  -

 

 األٍّبء ال رغيَ # 

 

 .٠ٕظت عّغ اٌّؤٔش اٌَبٌُ ثبٌىَو ١ٔبثخ ػٓ اٌفزؼ # 

 

 ٠غو إٌّّٛع ِٓ اٌظوف ثبٌفزؼ ١ٔبثخ ػٓ اٌىَو# 

 

 *اٌؼالِبد األط١ٍخ ٚاٌفوػ١خ ٌٍفؼً اٌّؼبهع 
  ًْْت أٚالك٘ٓ(  ِجٕٟ ػٍٝ اٌَىْٛفؼً ِؼبهع ) الٔٗ ٠ؼوة  ثْٕٛ إٌَٛحغ١و اٌّزظ  ٠أِو

  ًال رن٘جٓ ٠ب ِؾّل(  ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼفؼً ِؼبهع ) الٔٗ ٠ؼوف  ثْٕٛ اٌزٛو١لغ١و اٌّزظ 

 

 األفؼبي اٌقَّخ ِؼزً ا٢فو طؾ١ؼ ا٢فو اٌؼالِخ األط١ٍخ اٌؾىُ

 صجٛد إٌْٛ اٌؼُ اٌؼُ اٌؼُ اٌوفغ

 ؽنف إٌْٛ اٌفزؼ اٌفزؼ اٌفزؼ إٌظت

 ؽنف إٌْٛ ؽنف ؽوف اٌؼٍخ اٌَىْٛ اٌَىْٛ اٌغيَ

 :يالحظات 
 ٟ٘ وً فؼً ارظً ثأٌف االص١ٕٓ أٚ ٠بء اٌّقبؽجخ أٚ ٚاٚ اٌغّبػخ  األفؼبي اٌقَّخ# 

 (رن٘جبْ ، ٠ن٘جبْ ، رن٘ج١ٓ ، ٠ن٘جْٛ ، رن٘جْٛ ) 

 

 ( ٠ن٘ت ) ٘ٛ اٌفؼً إٌّزٟٙ ثؾوف غ١و ؽوٚف اٌؼٍخ  طؾ١ؼ ا٢فو# 

 (٠َّٛ ) ٘ٛ اٌفؼً إٌّزٟٙ ثأؽل ؽوٚف اٌؼٍخ  ِؼزً ا٢فو   

 

 ( األٌف ، اٌٛاٚ ، ا١ٌبء ) ؽوٚف اٌؼٍخ ٟ٘ # 

 

 (أْ ، ٌٓ ، وٟ ، إمْ ، ؽزٝ ، الَ اٌزؼ١ًٍ ) أكٚاد إٌظت # 

 

 (ٌُ ، ٌّب ، ال إٌب١٘خ ، الَ األِو ) أكٚاد اٌغيَ # 

 

ْٓت ، ِب ، ِزٝ ، أ٠ّٕب ،) أكٚاد اٌشوؽ #  َِت ْْت ،   (أٔٝ ، أ٠بْ ، ؽ١ضّب  إ

 

 !!! ( عوٚهفؼً ِؼبهع َ) األفؼبي ال رغو ال َٔزط١غ أْ ٔمٛي # 

 

 

 انًقّدر اإلػراب اإلػراب انظاهر و
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 ٘ٛ اٌنٞ رظٙو ػالِبرٗ ػٍٝ آفو اٌىٍّخ : اإلػواة اٌظب٘و 

 ٘ٛ اٌنٞ ال رظٙو ػالِبرٗ ػٍٝ آفو اٌىٍّخ : اإلػواة اٌّمله 

 
االٍُ  اٌؾىُ

 اٌّمظٛه

اٌّؼبف االٍُ 

 إ١ٌٗ ٠بء اٌّزىٍُ

 اٌفؼً اٌّؼبهع اٌّؼزً ا٢فو ثــــ االٍُ إٌّمٛص

 اٌٛاٚ األٌف ا١ٌبء

 ػّخ ِملهح ػّخ ِملهح ػّخ ِملهح ػّخ ِملهح  ػّخ ِملهح ػّخ ِملهح اٌوفغ

 فزؾخ ظب٘وح فزؾخ ِملهح فزؾخ ظب٘وح هح فزؾخ ظبٖ فزؾخ ِملهح فزؾخ ِملهح إٌظت

ؽنف ؽوف     اٌغيَ

 اٌؼٍخ

ؽنف ؽوف 

 اٌؼٍخ

ؽنف ؽوف 

 اٌؼٍخ

    وَوح ِملهح وَوح ِملهح وَوح ِملهح  اٌغو
 

 :ِالؽظبد 

 ( اٌفزٝ ، ٍِٛٝ ، ػ١َٝ ) اٌف الىِخ اٌّؼوة اٌنٞ آفوٖ  االٍُ ٘ٛ االٍُ اٌّمظٛه# 

 رمله ع١ّغ اٌؾووبد ػ١ٍٗ ٌٍزؼنه

 

 ( وزبثٟ ، ث١زٟ )  االٍُ اٌّؼبف إ١ٌٗ ٠بء اٌّزىٍُ# 

 رمله ع١ّغ اٌؾووبد ػ١ٍٗ الشزغبٌٗ ثبٌؾووخ اٌزٟ رزطٍجٙب ٠بء اٌّزىٍُ ٟٚ٘ اٌىَوح 

 أٞ ا١ٌبء فٟ اٌىٍّخ غ١و الىِخ ( وزبة  –وزبثٟ )إما ؽنفذ ا١ٌبء رىْٛ اٌىٍّخ ربِخ اٌّؼٕٝ * 

 

 (اٌمبػٟ )  ث١بء الىِخ ِىَٛه ِبلجٍٙباٌّؼوة اٌنٞ ٠ٕزٟٙ  االٍُ٘ٛ  االٍُ إٌّمٛص# 

 ِبػلا فٟ ؽبٌخ إٌظت فبٌفزؾخ ظب٘وٖ ػٍٝ آفوٖ رمله ع١ّغ اٌؾووبد ػ١ٍٙب ٌٍضمً 

 أٞ ا١ٌبء فٟ اٌىٍّخ الىِخ ( اٌمبع  –اٌمبػٟ ) إما ؽنفذ ا١ٌبء رىْٛ اٌىٍّخ غ١و ربِخ اٌّؼٕٝ * 

 

 ( ٠ّشٟ ، ٠أرٟ )  اٌفؼً اٌّؼبهع اٌّؼزً ا٢فو ثب١ٌبء# 

  ٚرىْٛ اٌفزؾخ ظب٘وح فٟ ؽبٌخ إٌظترىْٛ اٌؼّخ ِملهح فٟ ؽبٌخ اٌوفغ ٌٍضمً  

 

 ( ٠َؼٝ ، ٠قشٝ)  اٌفؼً اٌّؼبهع اٌّؼزً ا٢فو ثبألٌف# 

 رمله ع١ّغ اٌؾووبد ػ١ٍٗ  ٌٍزؼنه  

 

 ( ٠غيٚ ، ٠لػٛ)  اٌفؼً اٌّؼبهع اٌّؼزً ا٢فو ثبٌٛاٚ# 

  ٚرىْٛ اٌفزؾخ ظب٘وح فٟ ؽبٌخ إٌظترىْٛ اٌؼّخ ِملهح فٟ ؽبٌخ اٌوفغ ٌٍضمً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانٌة حّول المفرد الذي تحته خط إلى مثنى مرة، وإلى جمع المذكر السالم مرة. 1س
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 جمع المذكر السالم المثى الجملة 

 الحضور موظف االستقبال ٌتأخر عن
 

موظفا االستقبال ٌتأخران عن 
 الحضور

 موظفو االستقبال ٌتأخرون عن السالم
 الحضور

لق درجة  المؤمن ٌدرك بحسن الخُذ
 المجاهد

المؤمنان ٌدركان بحسن الخلق درجة 
 المجاهد

 المؤمنون ٌدركون بحسن الخلق درجة
 المجاهد

ٌّة ٌنجز عمله ٌّة ٌنجزان .بإخالص مهندس البلد عملهما  مهندسا البلد
 بإخالص

ٌّة  ٌنجزون عملهم بإخالص مهندسو البلد

ال فً الجملة األولى والثالثة حذفت النون الن الكلمة جاءت مضاف وبعدها مضاف إلٌه فحذفت النون لإلضافة *  
 نستطٌع أن نقول موظفان االستقبال بل موظفا االستقبال بٌنما المؤمنان جاءت معرفة وبعدها فعل فلم نحذف النون 

 
ا ضع. 2س  :الجملة أمام تصحٌحه تحت الخطأ فٌما ٌأتً ، إذا وجد ، ثم اكتب خّطً

 (االفعال الخمسة تجزم بحذف النون )     ٌقصروالم  :واجباتهم فً أداء لم ٌقّصرون الموظفون

م   (االسماء الخمسة ترفع بالواو )  أبونا :من العمل مبّكًرا أبانا َقدِء

 ( اسم إن منصوب بالٌاء ألنه جمع مذكر سالم)  المسلمٌن :على البِءرّ  متعاونون المسلمون إن
 ( الفعل المعتل اآلخر ٌجزم بحذف حر العلة )   ترمِء ِء  :األوساخ هنا ترمً ٌا رجل، ال

 
 :اآلتٌة مرًة ثانٌة على األفعال المضارعة( لنْم )مرًة ، و( لمْم )أدخل . 3س

 (أداة نصب ) لن  (أداة جزم)لم  الجملة

 تتابعوا أخبار العراقأنتم لن  تتابعوا أخبار العراق أنتم لم العراق أخبار تتابعون أنتم

 عمله العامل لن ٌسعى للتفوق فً العامل لم ٌسَع للتفوق فً عمله للتفوق فً عمله ٌسعىالعامل 

 أنتما لن تجعال من هللا رقًٌبا علٌكما تجعال من هللا رقًٌبا علٌكما أنتما لم علٌكما من هللا رقًٌبا تجعالنأنتما 

  ٌْٕٛفٟ اٌغٍّخ األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ ؽنفذ إٌْٛ الْ  فٟ األفؼبي اٌقَّخ رٕظت ٚرغيَ ثؾنف ا 

  فٟ اٌغٍّخ اٌضب١ٔخ اٌفؼً ِؼزً ا٢فو ف١غيَ ثؾنف ؽوَ اٌؼٍخ ٠ٕٚظت ثبٌفزؾخ 

 

 :اختر مما بٌن القوسٌن الكلمة الصحٌحة  :4س

 وموقع أخاك اإلعرابً اسم إن منصوب ألن االسماء الخمسة تنصب بااللف .......... من واساك  أخاكإن  .1
 ألن جمع المؤنث السالم ٌنصب بالكسرة وموقع مقاالت مفعول به........ جمٌلة  مقاالتٍذ قرأتُذ فً المجلة  .2

ألن جمع المؤنث السالم ٌنصب بالكسرة وموقع مقاالت ... الطائرات إلى المحٌط  حامالتِء أرسلت أمرٌكا  .3
 مفعول به

  ألن تخافا سبق بأداة الجزم ال الناهٌة فحذف حرف العلة........ أحداً  تخافا قوال الحق وال .4

ًَ  موظف االستقبال لن .5 ألن الفعل المضارع ٌنصب بالفتحة والنه فعل مضارع معتل اآلخر ..... أعماله  ٌنه
 بالٌاء فٌنصب بالفتحة الظاهرة على آخره

 وموقع رسالتٌناإلعرابً مفعول بهالمثنى ٌنصب بالٌاء  ألن...... وأرسلتهما  رسالتٌنكتبتُذ  .6

ألن الممنوع من الصرف ٌجر بالفتح وموقع مساجد اإلعرابً اسم ...... كثٌرة  مساجدَ صلٌت التراوٌح فً  .7
 مجرور

    ألْ ػبِالْ اٍُ وبْ ِؤفو ِوفٛع ثبألٌف ألٔٗ ِضٝ ..... عامالنكان عندنا  .8
 

 

 

 

 

 ((انجًهة االسًية )) 
  ِوفٛػبْاٌّجزلأ ٚ اٌقجو # 
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  االٍُ اٌّغوك ػٓ اٌؼٛاًِ اٌٍفظ١خ ٌإلٍٕبك٘ٛ : اٌّجزلأ # 

 ِضً اٌؼٍُ ٔٛه( أٞ ١ٌٌ لجٍٗ ِؤصو ٠ؤصو فٟ ؽووزٗ )  ِغوك ػٓ اٌؼٛاًِ اٌٍفظ١خ

 ِضً إْ اٌؼٍُ ٔٛه ( أٞ لجٍٗ ِؤصو ٠ؤصو فٟ ؽووزٗ ) أِب إما لٍٕب ١ٌٌ ِغوك  

  (أٞ اٌّجزلأ ٠َٕل إ١ٌٗ اٌقجو فٙٛ إٌَّل إ١ٌٗ )  ٌإلٍٕبك

 

 إٍٔلٔب اإل٠بة إ١ٌٕب فبإل٠بة ٘ٛ اٌّجزلأ  (إٔب إ١ٌٕب إ٠بثُٙ ) 

 

  ٘ٛ اٌغيء اٌنٞ رزُ ثٗ ِغ ا١ٌّزلأ اٌفبئلح: اٌقجو # 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ِالؽظبد 

 ؽَٕخ  ٖػبئل ػٍٝ اٌّجزلأ اٌّؤِٓ أفالق ػ١ّو٠غت أْ ٠زظً فٟ االٍُ  عٍّخ ا١ٍّٗاٌقجو إما وبْ ٔٛػٗ # 

  اٌفبػً ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ ٘ٛاٌفبػً ٕ٘ب ١ٌٌ ِؾّل ألْ ِؾّل ِجزلأ ثً ... ِضال فٟ ِؾّل ٔبَ # 

  ٛ٘ٚ (وٓ ثّب ِؼٕبٖالأمووٖ ع١لاً ي)لل عبء ٍؤاي فٟ اٌلٚهح ٌٍفظً اٌَبثمخ أال 

 :اٌفبػً ٌٍفؼً م٘ت فٟ اٌغٍّخ .... ِؾّل م٘ت ٌٍّلهٍخ 

 ػ١ّو ِزظً . 3ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ ٘ٛ                         . 2ِؾّل                                 . 1

  ػ١ّو َِززو الْ ِؾّل ِجزلأ ٚم٘ت فؼً ٚفبػٍٗ( 2)ٌٚىٓ اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ٟ٘ اٌىض١و ِٓ افزبه اإلعبثخ األٌٚٝ 

 

 :-إٌٛاٍـ  

ػٕل كفٌٛٙب ػٍٝ  موو٘ب إٌبٍـ

 اٌغٍّخ اال١ٍّخ

 أِضٍخ
 اٌقجو رؾزٗ فؾ ٚٔٛػٗ ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ 

 وبْ ، أَِٝ ، أطجؼ ، أػؾٝ وبْ ٚأفٛارٙب

ظً ، طبه ، ١ٌٌ ، ِبىاي ، 

 ِبكاَ

 روفغ اٌّجزلأ

 رٕظت اٌقجو

 (ِفوك) ثبو١بً أَِٝ اٌطفً   -ثبهكاً وبْ اٌغٛ 

 (عٍّخ ا١ٍّخ )  أٚهالٗ ِجؼضوحأػؾٝ اٌىزبة 

 (عٍّخ فؼ١ٍخ )  ٠غّغ اٌؾطتظً اٌّياهع 

إْ ، أْ ، وأْ ، ٌىٓ ، ١ٌذ ،  إْ ٚافٛارٙب

 ٌؼً

 رٕظت اٌّجزلأ

 روفغ اٌقجو

 (ِفوك) لّوٌة  وأْ اٌطفٍخَت  – ِٕغبحٌة إْ اٌظلقَت 

 (عٍّخ فؼ١ٍٗ) ٠غّؼْٛ اٌؾطتإْ اٌّياهػ١ٓ 

( اٌّجزلأ)اٍّٙب ٠غت أْ ٠ىْٛ  ال إٌبف١خ ٌٍغٌٕ

ٚرلي ػٍٝ اٌغٌٕ  ٚعٛثبً  ٔىوح

 ١ٌٌٚ اٌؼلك

 رٕظت اٌّجزلأ

 روفغ اٌقجو

 ( ِفوك)ػٕلٔب  ِٛعٛكاْ ال وزبث١ٓ

 ( ِفوك )  ِقنٌْٛال ِؤ١ِٕٓ 

 ( ِفوك )  ِّلٚػ الِمظواً فٟ ػٍّٗ 

 

ٌّن معمولٌه فٌما ٌأتً. 1س  :استخرج كل ناسخ وب

 )) ٌغنهم هللا من فضلهإنْم ٌكونوا فقراء .  ))1

 )مضارع كان)ٌكونوا  : الناسخ

 .اسم ٌكون ، وهً واو الجماعة ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل رفع(ٌكونوا)الواو من  : االسم

 أٔٛاع اٌقجـــو 

 

 ِـفــــوك 

 

 اٌوؽالد ِّزبثؼخ

 اٌغٙبىاْ ِٛعٛكاْ

 ِؾّل ٔبئُ 

 

 شجـــٗ عــٍّــخ 

 

 عٍّخ ا١ٍّٗ 

 

 اٌّؤِٓ أفاللٗ ؽَٕخ

 اٌىزبة َِبئٍٗ وض١وح

 

 عٍّخ فؼ١ٍخ 

 

 اٌّوأح روػٝ ىٚعٙب

 ِؾّل ٔبَ 

 عــّــٍخ 

 

 ظوف١خ 

 

 اٌطالة ػٕل اٌجبة

 ((٠لهللا فٛق أ٠ل٠ُٙ))

 

 عبه ِٚغوٚه

 

 اٌش١ـ ثق١و

 اٌطالة فٟ اٌّلهٍخ
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 .نصبه الفتحة فقراء ، خبر الناسخ منصوب وعالمة :الخبر

 

 ))نوال ٌزالون مختلفً. ))2

 )زال)ٌزالون مضارع  : الناسخ

 .على السكون فً محل رفع اسم ٌزال ، وهً واو الجماعة ضمٌر متصل مبنً(ٌزالون)الواو من  :االسم

 .خبر الناسخ منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم مختلفٌن، : الخبر

 

ًٌّا. ))  3 متُذ َح  . ))وأوصانً بالصالة والزكاة ما دُذ

 دام : الناسخ

 .ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل رفع اسم دام ، وهً تاء الفاعل(دمت)التاء من : االسم

ًٌّا، خبر الناسخ منصوب وعالمة نصبه : الخبر  .الفتحة ح

 

 )) حساَبهم ثّم إّن علٌنا. إنَّ إلٌنا إٌاَبهم  .))4

 : فً اآلٌة األولى

 .إنَّ ، حرف توكٌد ونصب مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب : الناسخ

ضمٌر متصل فً محل جر مضاف ( هم)مضاف و منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وهو( إنَّ ) إٌاَبهم ، اسم : االسم
 .إلٌه

السكون فً محل  ضمٌر متصل مبنً على( نا)حرف جر مبنً على السكون و: إلى (.إلٌنا)الجار والمجرور  : الخبر
 (إنَّ )جر، والجار والمجرور متعلق محذوف خبر مقدم لـ

 : فً اآلٌة الثانٌة

، حرف توكٌد ونصب مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب : الناسخ  .إنَّ

ضمٌر متصل فً محل جر مضاف ( هم)مضاف و منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو( إنَّ )حساَبهم، اسم  : االسم
 .إلٌه

ي السكون ف ضمٌر متصل مبنً على( نا)حرف جر مبنً على السكون، و: على (. علٌنا)لجار والمجرور ا : الخبر
 )إنَّ )محل جر، والجار والمجرور متعلق محذوف خبر مقدم لـ

 

  .)) وكان حقًّا علٌنا نصر المؤمنٌن. ))5

 .اإلعراب كان، فعل ماض مبنً على الفتح ال محل له من : الناسخ

، اسم كان مرفوع وعالمة رفعه : االسم  .الضمة نصرُذ

 .الفتحة حًقا، خبر كان مقدم منصوب وعالمة نصبه :الخبر

 

ٌّر ما ٌلزمك تغٌٌره( إنّ )مرة، و )كان)أدخل على كل جملة من الجمل اآلتٌة . 2س  :مرة ثانٌة، وغ

بون مجتهدون(   )المتدرِّ

 .المتدربون مجتهدٌن كان

 مجتهدون إنَّ المتدربٌن

 

 )المعاَمالت مُذنَجزة(

 . كانت المعامالت منجزة

 .منجزةٌة  إنَّ المعامالتِء 

 ((انجًهة انفؼهية ))  

 
 . يــاعــاٌف  ٚ   يـــعــاٌفهوٕٟ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ّ٘ب # 

 

 االٍُ اٌظو٠ؼ أٚ اٌّؤٚي ثبٌظو٠ؼ ، رملَ ػ١ٍٗ فؼً ربَاٌفبػً ٘ٛ # 

 ( االٍُ اٌنٞ ٠لي ػٍٝ ِٓ فؼً اٌفؼً ) ٠ّٚىٕٕب أْ ٔمٛي 
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 . كائّبً اٌوفغؽىُ إػواة اٌفبػً # 

 

 (غي٠واً  اٌّطؤيي ) ال ٠زملَ اٌفبػً ػٍٝ اٌفؼً # 

  ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ ٠ٚٛ٘ىْٛ فبػً اٌفؼً ٔيي ( ٔيي غي٠واً  اٌّطو) ِجزلأ ٚإما رملَ طبه 

 

 ال رلفٍٗ اٌزض١ٕخ ٚاٌغّغ إما وبْ اٌفبػً ِضٕٝ أٚ عّغ فئْ فؼٍٗ # 

  (ٍبفوا اٌؼبِالْ )عٍّخ  فبؽئخ              (ٍبفو اٌؼبِالْ ) عٍّخ طؾ١ؾخ 

 

 :-ٌؾمذ ثبٌفؼً ربء اٌزأ١ٔش اٌَبوٕخ ال ِؾً ٌٙب ِٓ اإلػواة ِؤٔشإما وبْ اٌفبػً # 

 ألْ فبؽّخ ِؤٔش ؽم١مٟ اٌزأ١ٔش  ٔبِذ فبؽّخ:  ٚعٛثبً  . أ

  أصّو ٔقٍٕبأٚ  أصّود ٔقٍزٕب: عٛاىاً   . ة

    

 :ٚلل ٠زغ١و  ِفؼٛي ثٗ< =فبػً < =فؼً األطً أْ ٠ىْٛ اٌزور١ت # 

     عُت اٌّوٞ شوةَت  اٌلٚاءَت         -اٌلٚاءَت  اٌّو٠غُت  شوةَت 

 

 :-٠ىْٛ اٌفبػً # 

 ( فبػً ِوفٛع ثبٌؼّخ اٌظب٘وٖ ػٍٝ آفوٖ) اٌجؾش   اٌطبٌت وزت:  اٍُ ظب٘و .1

 ( ٔب اٌفبػ١ٍٓ ػ١ّو ِزظً فٟ ِؾً هفغ فبػً) فٟ اٌجؾو٠ٓ شٙو٠ٓ  اــْألُ:  ػ١ّو ثبهى  .2

 ( ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ ٟ٘) وض١واً    فبؽّخ رلهً:  ػ١ّو َِززو .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اٍزقوط اٌفبػً فٟ اٌغًّ ا٢ر١خ 

 ((لبي إٟٔ ١ٌؾئٕٟ أْ رن٘جٛا ثٗ ٚأفبف أْ ٠أوٍٗ اٌنئت ))  .1

 ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ ٘ٛ : فبػً اٌفؼً لبي 

 ( أْ رن٘جٛا ) ِظله ِؤٚي : فبػً اٌفؼً ١ٌؾئٕٟ 

 ػ١ّو ِزظً ٚاٚ اٌغّبػخ : فبػً اٌفؼً رن٘جٛا 

 ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ أٔب: فبػً اٌفؼً أفبف 
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 اٌنئت: فبػً اٌفؼً ٠أوٍٗ 

 

 ((لبي لبئً ُِٕٙ ال رمزٍٛا ٠ٍٛف ٚأٌمٖٛ فٟ غ١بثخ اٌغت ثٍزمطٗ ثؼغ ا١ٌَبهح ))  .2

 لبئً : فبػً اٌفؼً لبي 

 ػ١ّو ِزظً ٚاٚ اٌغّبػخ : فبػً اٌفؼً رمزٍٛا 

 ػ١ّو ِزظً ٚاٚ اٌغّبػخ : فبػً اٌفؼً أٌمٖٛ 

 ثؼغ : فبػً اٌفؼً ٠ٍزمطٗ 

 

 رّو اصٕبْ ِٓ أٍبرنرٙب ِضًّت اٌغبِؼخ فٟ اٌّؤ .3

 اصٕبْ : فبػً اٌفؼً ِضًّت 

 

 أؽت أْ رؾؼو غلاً ِجىواً  .4

 ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ أٔب: فبػً اٌفؼً أؽت 

 ػ١ّو َِززو رمل٠وٖ أٔذ : فبػً اٌفؼً رؾؼو 

 

 أووَ اٌّؼٍّخ ِووي اإلشواف اٌزوثٛٞ ، ٚللَ ٌٙب ٘ل٠خ  .5

 ِووي : فبػً اٌفؼً أووَ 

 ه رمل٠وٖ ٘ٛ ػ١ّو َِزذ: فبػً اٌفؼً للَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((انفؼم انالزو وانفؼم انًتؼدي )) 

 
 ٌيَ اٌفبػً ٌُٚ ٠زؼلٖ إٌٝ اٌّفؼٛي ثٗ فٍُ ٠ٕظجٗ  :اٌفؼً اٌالىَ 

 ٠وفغ اٌفبػً فمؾ ٚال ٠َزط١غ اٌٛطٛي إٌٝ اٌّفؼٛي ثٗ إال ثبٌغو 

  فوط اٌطبٌت ِٓ اٌغبِؼخ 

  ٍٟعٌٍ اٌمبػٟ ػٍٝ اٌىو 
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 ٠زؼلٜ اٌفبػً ف١ٕظت اٌّفؼٛي ثٗ ثٕفَٗ  :اٌفؼً اٌّزؼلٞ 

 

  اٌمظخ لوأ اٌطفً: فؼً ِزؼلٞ ٌّفؼٛي ثٗ ٚاؽل  .1

 

 :  فؼً ِزؼلٞ ٌّفؼ١ٌٛٓ .2

 

 ِفؼ١ٌٛٓ أطٍّٙب ِجزلأ ٚفجو  . أ

 ( ظٓ ، ؽَت ، ػلّت ، ػٍُ ، ٚعل ) أفؼبي ظٓ ٚأفٛارٙب 

 ( إٌؾٛ طؼجبً ظٓ اٌطبٌت ) 

  (إٌؾٛ طؼجبً ) إما ؽنفٕب اٌفؼً ٚاٌفبػً فئْ اٌجبلٟ ٠ىْٛ ِف١ل ربَ ِجزلأ ٚفجو # 

 

 ِفؼ١ٌٛٓ ١ٌٌ أطٍّٙب ِجزلأ ٚفجو  . ة

 (أػطٝ ، ِٕؼ ، وَب ، أٌجٌ ، ٚ٘ت ) أفؼبي إٌّؼ ٚاٌؼطبء 

 (  اٌفم١و صٛثبً أٌجٌ اٌّؾَٓ ) 

 (اٌفم١و صٛثبُت ) ػٕٝ إما ؽنفٕب اٌفؼً ٚاٌفبػً فئْ اٌجبلٟ ال ٠ىْٛ ِف١ل ٚال ربَ اٌُ# 

 

 ( عؼٍٗ ٠وٜ )  أهٜ ،( عؼٍٗ ٠ؼٍُ ) أػٍُ :  فؼً ِزؼلٞ ٌضالصخ ِفبػ١ً .3

 (  طبؽجٗ اٌشٌّ ِشولخأهٜ اٌوعً ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (( يكًالت انجًهة انفؼهية )) 

 
 ِٕظٛثخ ثؼل اٌفؼً ٚاٌفبػً فٟ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ٚرىْٛ  اٌّىّالد رأرٟ# 

 

 

  .اٌّفؼٛي اٌّطٍك ، اٌّفؼٛي ألعٍٗ ، اٌؾبي ، اٌز١١ّي ، االٍزضٕبء : أشٙو٘ب # 
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 : انًفؼىل انًطهق : أوالً 

 .٘ٛ اٌّظله اٌّنوٛه ثؼل فؼً ِٓ ِبكرٗ ٌزأو١لٖ أٚ ث١بْ ٔٛػٗ أٚ ػلكٖ # 

 

 ( فوؽبً اٌطبٌت ثبٌٕغبػ  فوػ )ؽوٚفٗ ٔفٌ ؽوٚف اٌفؼً . 1: ٌّؼوفزٗ * 

 ٔٛع وٍّزٗ ِظله. 2           

 

 : أٔٛاػٗ # 

 (  رور١الً  هرً اٌموآْ)  اٌّؤول ٌٍفؼً . أ

 ( ى٠بهر١ٓ / ٚاؽلح  ى٠بهحىهد اٌّل٠ٕخ )   ٌج١بْ اٌؼلك ِٚؤول ٌٍفؼً  . ة

 ٠ىْٛ ٌٍؼلك ِوح أٚ ِور١ٓ فمؾ * 

 ( ع١لاً  فّٙبً  فُٙ اٌطبٌت اٌَّأٌخ)  ٌج١بْ إٌٛع ِٚؤول ٌٍفؼً. ط

 ٠ىْٛ ثؼل اٌّفؼٛي اٌّطٍك طفخ * 

 

 :٠ىْٛ اٌّفؼٛي اٌّطٍك  ِظلهاً ثً ٠ٕٛة ػٕٗ ثؼغ األٌفبظ  ٚ أ٠ؼبً لل ال# 

 ( اٌمٍك ػٍٝ ٌٚلٖ  ثؼغلٍك األة ( / ) اٌؾت  وًأؽت اٌّؾ١َٕٓ )  ٌفع وً ٚثؼغ. أ             

 .ثشوؽ أْ ٠ىْٛ ٠ٍٟ ٘نا اٌٍفع وٍّخ رزؼّٓ ؽوٚفٙب ؽوٚف اٌفؼً *              

 وً ٚثؼغ ّ٘ب اٌّفؼٛي اٌّطٍك ٚ٘ٛ ِؼبف ٚاٌنٞ ١ٍ٠ٗ ِؼبف إ١ٌٗ ِغوٚه ثبٌىَوح *               

 (ارظبالً  ػشو٠ٓارظٍذ ثه )  أٌفبظ اٌؼلك . د

 ٔفٌ ؽوٚف اٌفؼً ٠ؾًّ   ٌفع اٌؼلك ثشوؽ أْ ٠ىْٛ ِب ثؼل* 

 

 

 

 : انًفؼىل ألجهه : ثانياً 

 .٘ٛ اٌّظله إٌّظٛة اٌلاي ػٍٝ ٍجت اٌفؼً لجٍٗ #

 

 ٔٛع وٍّزٗ ِظله. 1:  ٌّؼوفزٗ # 

 ٠نوو ٌج١بْ اٌَجت أٚ اٌؼٍخ . 2                 

 (  نًاذا؟) ٠ظٍؼ عٛاثبً ػٓ . 3                 

 

  ٌٍؼٍُ ؽٍجبً م٘ت إٌٝ اٌّلهٍخ # 

 ٚٔٛػٙب ِظله ٚموود ٌج١بْ اٌَجت ( ؽٍجبً ) ٌّبما م٘جذ إٌٝ اٌغبِؼخ ؟؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انحال : ثانثاً 

 

 . ٚطف ٔىوح ِٕظٛثخ رج١ٓ ١٘ئخ طبؽجٙب ػٕل طلٚه اٌفؼًٟ٘ # 

 

 ٚطف ٔىوح ِٕظٛثبً . 1: ٌّؼوفزٙب # 

 ٠ج١ٓ ١٘ئخ طبؽت اٌؾبي ػٕل طلٚه اٌفؼً . 2                 

 (  و١ف ؟) ٠ظٍؼ عٛاثبً ػٓ . 3                 
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 : أٔٛاع اٌؾبي # 

 (  ِقٍظبً  ٠ؤكٞ اٌوعً ِٕٙزٗ) ِفوك  . أ

 إما وبٔذ اٌغٍّخ ٠ؤكٞ اٌوعً ِٕٙزٗ إفالطبً  فئفالطبً ٟ٘ ِفؼٛي ألعٍٗ * 

 ( ٚ٘ٛ هافؼبً ٠لٖ/  ٠ٚلٖ ِورفؼخللَ اٌطبٌت ) عٍّخ ا١ٍّخ . ة

 ( ٠وفغ ٠لٖللَ اٌطبٌت ) عٍّخ فؼ١ٍخ .  ط

 ( فٟ ؽّبًٚلف اٌقط١ت ) شجٗ عٍّخ . ك 

 

  ِؼوفخٚطبؽت اٌؾبي  ٔىوح اٌؾبي ٠ىْٛ# 

 

 ( ِزؼج١ٓ للَ اٌؾغبط ) ي أْ رج١ٓ ِؼٕٝ عل٠ل األطً فٟ اٌؾب# 

 (  ػبؽىبً رجَُ اٌمبئل ) ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ رأو١لاً ال رج١ٓ ِؼٕٝ عل٠ل 

 

 :انتًييس : رابؼاً 

 

 .اٍُ ٔىوح ِٕظٛة ٠نوو إلىاٌخ إثٙبَ ِب لجٍٗ # 

 

 ٠ىْٛ اٍُ ٔىوح . 1: ٌّؼوفزٗ # 

 ٠ي٠ً إثٙبَ ِب لجٍٗ . 2                

 (  ِٓ) ٠زؼّٓ ِؼٕٝ . 3                

 

 :أٔٛاػٗ # 

 ٘ٛ اٌز١١ّي اٌٛالغ ثؼل االٍُ اٌّفوك  :( ر١١ّي ِفوك ) ر١١ّي اٌناد  . أ

 ِضً ر١١ّي اٌّمبك٠و ِٓ ٚىْ ٚو١ً َِٚبؽخ ٚػلك                                          

 (  شوثذ ٌزو٠ٓ ِبء) 

                  

 ( ٔفَبً ؽبثذ اٌجٕذ ) ٘ٛ اٌز١١ّي اٌٛالغ ثؼل اٌغٍّخ :  (ر١١ّي اٌغٍّخ ) ر١١ّي إٌَجخ  . ة

 (  ػمالً  ثله أهعؼ ِٓ أف١ٗ) لل ٠مغ ثؼل اٍُ اٌزفؼ١ً                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االستثناء بإال: خايساً 

 

 (األكاح ِب لجً ) اٌَّزضٕٝ ِٕٗ . 1: أهوبْ االٍزضٕبء ثئال # 

 أكاح إال . 2                               

 (ِبثؼل األكاح ) اٌَّزضٕٝ . 3                    
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  ِنوٛه( اٌَّزضٕٝ ِٕٗ)إما وبْ ِب لجً األكاح  :االٍزضٕبء اٌزبَ # 

  ٚاؽلاً للَ اٌؼ١ٛف إال                         

 : ٍٕٚمَُ اٌزبَ إٌٝ 

 

  غ١و ِٕف١خ  ِضجزخ ٚاٌغٍّخ ِٛعٛكإما وبْ اٌَّزضٕٝ ِٕٗ   ( :اٌزبَ اٌّضجذ)االٍزضٕبء اٌزبَ اٌّٛعت 

 ٚاؽلاً  أووِذ ع١ّغ اٌغ١واْ إال                                                    

 َِزضٕٝ ِٕظٛة ٚعٛثبً  :  إػواة اٌَّزضٕٝ 

 .اٌظب٘وح ػٍٝ آفوٖ  َِزضٕٝ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ: ٚاؽلاً 

 

 

 

 

  ِٟٕف١خ أٚ ١ِٕٙخ أٚ اٍزفٙبَٚاٌغٍّخ  ِٛعٛكإما وبْ اٌَّزضٕٝ ِٕٗ  ( :اٌزبَ اٌغ١و ِضجذ)االٍزضٕبء اٌزبَ إٌّف 

 ٚاؽل ِب للَ اٌوعبي إال: ٔفٟ                                                        

  أٌٔ ال رَبفو ِغ أؽل إال: ٟٔٙ                                                        

  ؽبٌتً٘ ؽؼو اٌطالة إال : اٍزفٙبَ                                                       

 إِب ٠ؼوة ِٕظٛثبً :  إػواة اٌَّزضٕٝ 

 (أٞ ٠زجغ اٌَّزضٕٝ ِٕٗ فٟ اإلػواة ) ِٕٗ أٚ ٠ؼوة ثلي اٌَّزضٕٝ                          

 ( ٚاؽلإال  اٌوعبي ِب للَ)فٟ عٍّخ 

 إِب َِزضٕٝ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘وح ػٍٝ آفوٖ : ٚاؽل 

ألٔٗ رجغ اٌَّزضٕٝ ِٕٗ ٚإػواة )  ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌؼّخ اٌظب٘وح ػٍٝ آفوٖ أٚ ثلي اٌَّزضٕٝ ِٕٗ         

 ( فٟ ٘نٖ اٌغٍّخ فبػً ِوفٛع ثبٌؼّخ ف١أفن ؽووزٗ  (اٌوعبي)اٌَّزضٕٝ ِٕٗ 

  

 

 

   

 ِنوٛهغ١و (  اٌَّزضٕٝ ِٕٗ)ِب لجً األكاح  وبْإما  :االٍزضٕبء إٌبلض # 

 ٚاؽلِب للَ إال                             

 ؽَت ِٛلؼٗ فٟ اٌغٍّخ ٚوإٔٔب ال ٔوٜ أكاح إال :  إػواة اٌَّزضٕٝ 

   (وإٔٔب ال ٔوٜ األكاح فٕمٛي للَ ٚاؽل ) فبػً ِوفٛع ثبٌؼّخ اٌظب٘وح ػٍٝ آفوٖ : ٚاؽل 

 

 

 

 

 

 

 

ٙب اإلػواثٟ فٟ اٌغلٚي: 1ً َّت   :ا٢رٟ ث١ّتٓ ٔٛعَت األٍّبء اٌزٟ رؾزٙب فؾّت ٚؽى

 إػواثٗ ٔٛع االٍُ األِضٍخ

 }علالً  ٚوبْ اإلَٔبْ أوضو شٟء{

 

ر١١ّي ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ ر١١ّي 

ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ا١ٌبء؛ ألٔٗ عّغ ِنوو ٍبٌُ  ؽبيؽبي  فوؽ١ٓ ػبك اٌطالةُت ِٓ اٌغبِؼخ

 طٍٛاد فٌّ أطٍّٟت وً ّت ٠َٛ

 

ِفؼٛي 

ِطٍك 

ِفؼٛي ِطٍك ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ 
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 اٌوعبي ِب للَ إال

 

اٌؼّخ  فبػً ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗفبػً 

ب ؽبةَت اٌّو٠غُت  ًَ  ٔف

 

ٔظجٗ اٌفزؾخ  ر١١ّي ِٕظٛة ٚػالِخر١١ّي 

 هؽّخ هللا ثزغبء٠ٕفك اٌّؤِٓ ِبٌٗ ا

 

ِفؼٛي 

ألعٍٗ 

ِفؼٛي ألعٍٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ 

ِّته ال رقجو أؽلا ثٙنا إال  أ

 

َِزضٕٝ 

أٚ ( إال)ثـ

ثلي 

( أؽًلا)َِزضٕٝ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ، أٚ ثلي ِٓ

ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ 

ب كفً ػ١ٍٕب اٌش١ـ ًِ ِّٛٙ 

 

اٌفزؾخ  ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ ؽبي ؽبي

ًّت  ٔىوٖ اٌق١بٔخ ِفؼٛي اٌىوا١٘خ  و

ِطٍك 

ِفؼٛي ِطٍك ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ 

 

 

ؼ اٌقطأ اإلػواثٟ ِغ ث١بْ اٌَجت. 2ً   :فٟ اٌغًّ ا٢ر١خ طؾّت

 

ُْت إال. 1 ًُّ اٌّظبئتِت رٙٛ  : شّبرخُت األػلاء و

 

 .ٚاالٍزضٕبء ربَ ِٛعت( إال)؛ ألٔٗ َِزضٕٝ ثـ(شّبرخَت )ِٕظٛثًب ؛ إم عبء ِوفًٛػب، ٚاٌظٛاة أْ ٠ىْٛ(شّبرخُت )اٌقطأ 

 

ًلا .2 ّّت   :ِب ٍّغ والِٟ ٚأؽبػٕٟ إال ِؾ

 

إٌبلض اٌنٞ ٌُ  فٟ االٍزضٕبء( إال)؛ ألْ ِب ثؼل (ِؾّلٌة )عبء ِٕظٛثًب، ٚاٌظٛاة أْ ٠ىْٛ ِوفًٛػب  ؛إم(ِؾًّلا)اٌقطأ 

 .فبػال ٌٍفؼً ٍّغ فؾمٗ أْ ٠ىْٛ ِوفًٛػب ِٚؾّل ٚلغ ٕ٘ب٠نوو ف١ٗ اٌَّزضٕٝ ِٕٗ ٠ؼوة ثؾَت ِٛلؼٗ ِٓ اٌغٍّخ، 

 

ََت ىِالئٗ صبثذٌة ٚٚاصكٌة ِٓ ٔفَٗ .3   :ٚلف اٌطبٌتُت أِب

 

( ٚاصمًب)ؽبي ِٓ اٌطبٌت ٚاٌؾبي ِٕظٛة، ٚ( صبثزًب)ألْ  ؛(صبثزًب ٚٚاصمًب:) ٚاٌظٛاة ،(صبثذٌة ٚٚاصكٌة :)اٌقطأ فٟ لٌٛٗ

 .ألْ اٌّؼطٛف ٠زجغ اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ فٟ اإلػواة٠ىْٛ ِٕظٛثًب؛  فؾمٗ أْ( صبثزًب)ِؼطٛف ػٍٝ 

 

ًِت اٌيٚاطِت .4 ِْت كػٛرُتىُ ٌؾؼٛهِت ؽف   :٠َوّت اٌؼبئٍزب

 

 .ٚاٌّفؼٛي ثٗ ِٕظٛة( ٠َو)ألٔٙب ِفؼٛي ثٗ ٌٍفؼً  ؛(اٌؼبئٍز١ٓ:)، ٚاٌظٛاة( اٌؼبئٍزبْ)اٌقطأ

 

 :ِجزٙغب فوط اٌطبٌتُت ِٓ لبػخِت االفزجبهِت ٚ٘ٛ.5

 

 .اال١ٍّخ فٟ ِؾً ٔظت ؽبي ِٓ اٌطبٌت ٚاٌغٍّخ( ٘ٛ)ألٔٗ فجو اٌّجزلأ ِجزٙظ؛ :، ٚاٌظٛاة(ِجزًٙغب)اٌقطأ

 ((انتىابـــغ ))  
االٍُ اٌنٞ ٠شبهن ِب لجٍٗ فٟ إػواثٗ أٞ أٗ ١ٌٌ ٌٗ ؽىُ إػواثٟ صبثذ ٚإّٔب ٠ىْٛ ؽىّٗ اإلػواثٟ ثؾَت ؽىُ : اٌزبثغ 

 .اٌّزجٛع 

 

 ( :انصفة) اننؼث : أوالً 

 

 .ِزجٛػٗ ثج١بْ طفخ ِٓ طفبرٗ ٘ٛ االٍُ اٌّشزك اٌنٞ ٠ىًّ # 
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 :إٌؼذ ٠زجغ إٌّؼٛد ٚ ٠طبثمٗ فٟ # 

 ( لظ١وح لظخ  اٌظغ١و لوأ اٌطبٌت) اٌزؼو٠ف ٚاٌزٕى١و  .1

 (  ا١ٌّٕورؼٟء أوضو ِٓ اٌمّو  اٌّشولخاٌشٌّ ) اٌزنو١و ٚاٌزأ١ٔش  .2

 ( ؽ١َٕٓٚ ؽل٠ض١ٓ  ؽ٠ٍٛخلوأد ٍٛهح ) اإلفواك أٚ اٌزض١ٕخ أٚ اٌغّغ  .3

َٓت ) اٌوفغ أٚ إٌظت أٚ اٌغو  .4 َٟت إْ اٌل٠  (  اٌفبػٍخِت  ٠ؾش ػٍٝ األفالقِت  اإلٍالِ

 

 :٠ٚىْٛ إٌؼذ # 

 ( ِغفً رؾلصذ ِغ هعً) ِفوك  .1

 ( صٛثٗ ؽ٠ًٛٔظود إٌٝ هعً ) عٍّخ ا١ٍّخ  .2

 ( ٠ؾًّ ٌؼجخهأ٠ذ ؽفالً ) عٍّخ فؼ١ٍخ  .3

 

  إما وبْ إٌؼذ عٍّخ ا١ٍّخ أٚ فؼ١ٍخ ٔىوح ٠غت أْ ٠ىْٛ إٌّؼٛد 

 

 

 :اٌفوق ث١ٓ اٌؾبي ٚإٌؼذ  #

 . كائّبً ِؼوفخ كائّبً ٔىوح ٚطبؽت اٌؾبي: اٌؾبي 

  ٠زجغ إٌّؼٛد فٟ اٌزٕى١و ٚاٌزؼو٠ف: إٌؼذ 

 

 

 :انتىكيد : ثانياً 

 

  رٛو١ل ِؼٕٛٞ   ٚ    رٛو١ل ٌفظٟ: ٠ٕمَُ اٌزٛو١ل إٌٝ ل١َّٓ # 

 .٘ٛ إػبكح اٌٍفع األٚي ثؼ١ٕٗ ثمظل اٌزمو٠و ٚاٌزم٠ٛخ  :اٌزٛو١ل اٌٍفظٟ . 1

 (  ِؾّلُت عبء ِؾّلٌة ) 

 (  ٠زجغ ِب ٍجمٗ فٟ اإلػواة) رٛو١ل ٌفظٟ ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌؼّٗ  : ِؾّلٌة اٌضب١ٔخ إػواثٙب 

 

 ٘ٛ رم٠ٛخ اٌىٍّخ األٌٚٝ ثأٌفبظ ِؼ١ٕخ ِؾظٛهح :  اٌزٛو١ل اٌّؼٕٛٞ. 2

 ال ثل أْ ٠زظً ثٙب ػ١ّو ٠ؼٛك ػٍٝ اٌّؤول ٠ٚزجؼٗ فٟ اإلػواة * 

 ٟ٘ٚ: 

 ( ٔفَٗعبء اٌؼ١ّل )  إٌفٌ

 ( فٟ اٌّىزجخ  ػ١ٕٗهأ٠ذ األٍزبم )  اٌؼ١ٓ

 (  والّ٘ب للَ اٌؼ١فبْ)  وال

 (  وٍز١ّٙبلوأد اٌمظز١ٓ )  وٍزب

 (  وٍُٙ أؽت ا١ٌٍَّّٓ)  وً

 (إفٛح ِزؼبْٚٔٛ  ع١ّؼُٙاٌٍَّّْٛ )  ع١ّغ

 (  ػبِزٍٍُّٙذ ػٍٝ اٌّظ١ٍٓ )  ػبِخ

 ٠وفغ ثبألٌف ٠ٕٚظت ٠ٚغو ثب١ٌبء < =رؼوثبْ إػواة اٌّضٕٟ  وال ٚوٍزب* 

 

 :انؼطف : ثانثاً 

 

 اٌٛاٚ ، اٌفبء ، صُ : اٌزبثغ اٌنٞ ٠زٍٛؾ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزجٛػٗ أؽل ؽوٚف اٌؼطف : اٌؼطف # 

 

 :أهوبْ عٍّخ اٌؼطف صالصخ # 

 (  أهًٍ هللا ٔٛؽبً ٚإثوا١ُ٘) 

  اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ< =ٔٛؽبً 

  ؽوف اٌؼطف< =ٚ 
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 اٌّؼطٛف < =إثوا١ُ٘ 

 

 :ؽوٚف اٌؼطف  أشٙو٘ب # 

 (  طبٌؼ ٚ للَ ِؾّل)         :اٌٛاٚ 

 ٚال ٠ف١ل اٌزور١ت (  اٌملَٚ )فٟ اٌؾىُ  (   طبٌؼ) ٚ اٌّؼطٛف (  ِؾّل) ٠ف١ل ِطٍك اٌغّغ ث١ٓ اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ *  

 

 (  ٍؼ١لاً فأووِذ ِؾّلاً )         :اٌفبء 

لل أووَ ) اٌزور١ت ث١ّٕٙب ٚاٌزؼم١ت ( ٍؼ١لاً  )ٚ اٌّؼطٛف (  ِؾّلاً  )رف١ل ِغ اٌغّغ فٟ اٌؾىُ  ث١ٓ اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ  *

 ( ِؾّل لجً ٍؼ١ل ِجبشوح كْٚ فبطً ث١ّٕٙب  

 

 (  أفٟ صُ ٍبفو أثٟ)           :صُ 

لل ٍبفو أفٟ ) اٌزور١ت ث١ّٕٙب ٚاٌزوافٟ (   أفٟ )ٚ اٌّؼطٛف (  أثٟ)رف١ل ِغ اٌغّغ فٟ اٌؾىُ  ث١ٓ اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ * 

 ( ثؼل أثٟ ثفزوح ى١ِٕخ ؽ٠ٍٛخ ١ٌٌٚ ِجبشوح 

 

 

 اٌؾىُ اإلػواثٟ ٠زجغ  اٌّؼطٛف اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ فٟ # 

 

 ( رًٕ األعو اٌٛف١و رظجو ٚ رؾزَتإْ : ) لل ٠ؼطف اٌفؼً ػٍٝ اٌفؼً # 

 (    ٚ فٟ اٌؼغٍخ إٌلاِخفٟ اٌزأٟٔ اٌَالِخ ) اٌغٍّخ ػٍٝ اٌغٍّخ  

 

 

 :انبدل : رابؼاً 

 

 .اٌزبثغ اٌّمظٛك ثبٌؾىُ ثال ٚاٍطخ : اٌجلي # 

 (  لوأد اٌىزبة ِملِزٗ) 

 ِملِخ اٌىزبة ١ٌٌٚ اٌىزبة ٔفَٗ ٚ٘ٛ اٌّمظٛك اٌؾم١مٟ ١ٌٌٚ اٌّزجٛع < =ك اٌّمظٛ

 أٞ اٌّموٚء < = ثبٌؾىُ

 أٞ ثال ؽوف ػطف < = ثال ٚاٍطخ 

 

 :إٌٝ صالصخ أٔٛاع اٌجلي ٠ٕمَُ # 

 (  : ثلي وً ِٓ وً ) اٌجلي اٌّطبثك . 1

 اٌق١ٍفخ ٘ٛ ٔفَٗ ػّو فٙٛ ِطبثك ٌٗ رّبِبً (   ػبكي ػّوإْ اٌق١ٍفخ ) 

 

 ٘ٛ اٌنٞ ٠ىْٛ ف١ٗ اٌجلي عيءاً ِٓ اٌّجلي ِٕٗ : ثلي ثؼغ ِٓ وً . 2

 لوأ صٍش اٌىزبة أٞ ثؼغ ِٕٗ ١ٌٌٚ وٍٗ ٠غت أْ ٠زظً اٌجلي ثؼ١ّو ٠ؼٛك ػٍٝ اٌّجلي ِٕٗ ٕٚ٘ب(  صٍضٗ لوأد اٌىزبة ) 

 

 .كاالً ػٍٝ طفخ ٍٚغ١خ ٌٍّجلي ِٕٗ ٘ٛ اٌنٞ وْٛ اٌجلي : ثلي االشزّبي . 3

 ١ٌٌٚ اٌؼ١ف ثأوٍّٗ ( طفخ ف١ٗ ) فبٌٍٟ اػغت ثٗ فٍك اٌؼ١ف ( فٍمٗ أػغجٕٟ اٌؼ١ف ) 

 :ث١ٓ ٔٛع اٌزبثغ ٚإػواثٗ فٟ اٌغًّ ا٢ر١خ : 1ً
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  :رٛاثغ، اٍزقوعٙب، ٚث١ّتٓ ٔٛػٙب ٚإػواثٙب فٟ ا٠٢بد ا٢ر١خ: 2ً

 

خ ؽَت١ِّجَتخ    {  .1 َّت ٍِت ضَتال وَت َِت ُت  ةَت هللاَّر وَت ١ْتفَت ػَت ُْت رَتوَت وَت َت ح ؽَت١ِّجَتخ أٌَت وَت غَت شَت  }وَت

 

 )وٍّخ ؽ١جخ: ) لٌٛٗ  ِٓ( ؽ١جخ) :اٌزبثغ. 1

 .ٔؼذ: إٌٛع 

 .اٌفزؾخ ٔؼذ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ :اإلػواة 

 

 )وشغوح ؽ١جخ: )ِٓ لٌٛٗ ( ؽ١جخ: )اٌزبثغ .2

 .ٔؼذ : إٌٛع

 .ٔؼذ ِغوٚه ٚػالِخ عوٖ اٌىَوح :اإلػواة 

 

ْٓت فٟ األهع و2ٍُٙ{ . َِت  }ع١ّؼب ٌٚٛ شبء هثه ٢ِٓ 
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 .وٍُٙ :اٌزبثغ 

 .ِؼٕٛٞ رٛو١ل :إٌٛع 

ْٓت )رٛو١ل ٌالٍُ اٌّٛطٛي :اإلػواة  ِزظً فٟ ِؾً عو  ِؼبف ٚاٌٙبء ػ١ّو ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌؼّخ، ٚ٘ٛ( َِت

 .ِؼبف إ١ٌٗ

 

 :}إم لبي ٌُٙ أفُٛ٘ ٔٛػ أال رزم3ْٛ{ .

 

 .ٔٛػ :اٌزبثغ 

 .ثلي وً ِٓ وً: إٌٛع 

 .ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌؼّخ اٌظب٘وح ثلي: اإلػواة 

 

 

ل ِب رؾزٗ فؾ رٛو١ًلا ٌفظ١ًب ِوح، ٚرٛو١ًلا ِؼ٠ّٕٛتب ِوح: 3ً  :أفوٜ أوّت

 

 : اٌىزبث١ٓ لوأد .1

 

 . لوأد اٌىزبث١ٓ اٌىزبث١ٓ : اٌزٛو١ل اٌٍـفـظٟ

 .و١ٍّٙب لوأد اٌىزبث١ٓ : اٌزٛو١ل اٌّؼٕٛٞ

 

 :ثٙنا أفجوٚٔب األٍبرنح .2

 

 . أفجوٚٔب ثٙنا األٍبرنح األٍبرنح : اٌزٛو١ل اٌٍـفـظٟ

َُتُٙ أفجوٚٔب: وٍُُّٙ أفجوٚٔب ثٙنا ، ٚرمٛي  األٍبرنحُت  : اٌزٛو١ل اٌّؼٕٛٞ  .ثٙنا األٍبرنحُت أٔف

 

ّٟت  ِوهد .3  : ثأُتفزَت

 

 . ِوهد ثأفزٟ ثأفزٟ : اٌزٛو١ل اٌٍـفـظٟ

َّٟر وٍز١ّٙب : اٌزٛو١ل اٌّؼٕٛٞ ّٙب : ٠ٚغٛى.ِوهد ثأفز َِت َّٟر أٔف  .ِوهد ثأفز

 

 مت حبمداهلل تعاىل وعونه

 إن اعجبكم واستفدتم منه فهذا توفيق من اهلل تعالى
ن كان به قصور ونقصان فهو مني فاعذروني عميه  وا 

 واتمنى لمجميع التوفيق والنجاح 
  قمر البحرين: أختكم في اهلل 

 
 :لمعمم حل التمارين 

 الجاراهلل المدرس المساعد لممقرر  منقول من إجابات األستاذ عبدالمجيد

 


